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Dodatkowe 
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Micro Automation Sets – zestawy,
których nie ma
Micro Automation Sets to opracowane przez firmę 
Siemens propozycje zestawów ewaluacyjnych, które 
są „składane” samodzielnie przez użytkowników 
z urządzeń dostępnych w sieci dystrybucyjnej Sie-
mensa. Producent przygotował dla nich kompletną, 
przejrzyście napisaną dokumentację oraz przykła-
dowe programy demonstracyjne. Są one dostępne 
bezpłatnie w Internecie pod adresem:
www.siemens.com/microset

Zakończyliśmy prezentację 
zestawów ewaluacyjnych MAS 
z grupy Drive Technology, od 

tego numeru – przez trzy 
kolejne miesiące – będziemy 

przedstawiać zestawy z grupy 
Building Automation. Cykl 

artykułów o zestawach MAS 
(Micro Automation Sets) 

przygotowaliśmy pamiętając, 
że najbardziej efektywnym 

sposobem uczenia się, zwłaszcza 
zagadnień tak złożonych, jakie 

występują we współczesnej 
automatyce, są ćwiczenia na 

przykładach. Dla jakości i tempa 
uczenia się jest istotna nie tylko 
jakość przykładów, ale także ich 

dokumentacja. 
Czytelnikom przypominamy, że zestawy, które 

przedstawiamy w artykułach – niestety – nie są 
dostępne w ofercie handlowej firmy Siemens. 
Nie zaczęliśmy jednak zajmować się prezentacją 
wyrobów nieistniejących: Siemens przygotował 
bowiem koncepcje zestawów ewaluacyjnych, 
w ich ramach także doskonałą dokumentację 
i oprogramowanie, ale kompletację niezbęd-
nego sprzętu pozostawił klientom. Tak więc, 
pomimo tego, że zestawów Micro Automation 
Sets kupić nie można, każdy fan automatyki 
może sobie samodzielnie skompletować dowol-
ny z nich. Nie jest to zadanie skomplikowane, 
bowiem producent przygotował dokładne spe-
cyfikacje zawierające wykazy standardowych 
urządzeń (można je kupić u dystrybutorów 
firmy Siemens) wchodzących w skład każdego 
zestawu. 

Specyfikację zestawu opisanego w artykule 
z możliwymi wariantami urządzeń i wyposa-
żenia dodatkowego pokazano na rys. 1. Do-
kumentacja dostępna w Internecie precyzyjnie 
przedstawia połączenia pomiędzy urządzenia-
mi, dostępne jest także przygotowane przez fir-
mę Siemens oprogramowanie demonstracyjne, 

umożliwiające przetestowanie najważniejszych 
cech i możliwości urządzeń w określonej kate-
gorii aplikacji. 

Obszar aplikacyjne, dla których są dostępne 
zestawy Micro Automation Sets, podzielono na 
pięć grup:
• sterowanie napędami (przedstawiliśmy je 

w EP5/2008…EP10/2008),
• automatyzacja budynków (będziemy się nimi 

zajmować przez trzy kolejne miesiące),
• zdalne zarządzanie i pomiary,
• komunikacja w automatyce (przedstawiliśmy 

je w EP9/2007…EP2/2008),
• pomiary.

Każdej z grup przypisano po kilka zesta-

EIB (European Installation Bus) jest to system ko-
munikacji pomiędzy urządzeniami „inteligentnego” 
domu, przyjęty jako standard w 1990 roku przez 
czołowych producentów europejskich. Za pomocą 
magistrali EIB można sterować pracą urządzeń, jest 
ona wykorzystywana w systemach sygnalizacji, 
regulacji i nadzoru urządzeń elektrycznych instalo-
wanych w budownictwie. 
W systemach EIB tradycyjne wyłączniki rozwierające 
lub zwierające obwody zasilające oraz czujniki i inne 
elementy sterownicze zastąpiono urządzeniami wy-
mieniającymi informacje za pośrednictwem specjal-
nego kabla, łączącego wszystkie elementy systemu. 
Dzięki elastyczności systemu, użytkownik może 
w każdej chwili zmienić funkcje spełniane przez 
wybrane elementy bez konieczności modyfikowania 
instalacji elektrycznej. 
W systemach EIB wyróżniamy urządzenia:
Sensory – wysyłają na magistralę w formie tele-
gramów informacje takie jak: rozkazy załączania 
i ściemniania, zmierzone wartości wielkości fizycz-
nych. 
Aktory – odbierają wysłane przez sensory telegramy 
i realizują zawarte w nich polecenia (np. włączanie, 
wyłączanie, ściemnianie itp.). 
Aktory/sensory – urządzenia łączące funkcje aktorów 
i sensorów.

Automatyka 
w przykładach
„Inteligentne” budynki: zestaw 
Micro Automation Set 8 firmy 
Siemens
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Rys. 1.

Rys. 2.

Dotychczas opisaliśmy
Zestawy Micro Automation – komunikacja
SET4 EP12/07
SET7 EP1/08
SET11 EP11/07
SET14 EP9/07
SET15 EP10/07
SET16 EP2/08
Zestawy Micro Automation – technologie napędowe
SET1 EP5/2008
SET9 EP6/2008
SET12 EP7/2008
SET22 EP8/2008
SET23 EP9/2008
SET26 EP10/2008

wów MAS, które pozwalają użytkownikom 
szczegółowo poznać każde z prezentowanych 
zagadnień. Większość zestawów jest przygoto-
wana wariantowo co oznacza, że przykładowe 
rozwiązania różnych problemów aplikacyjnych 
można testować na sterownikach z różnych ro-
dzin (w niektórych przypadkach począwszy od 

LOGO!) i przy różnych konfiguracjach modułów 
peryferyjnych.

Micro Automation Set 8 
– Autonomous Switching In The 
GAMMA Instabus Network In 
Building Automation Systems

Schemat funkcjonalny zestawu MAS Set 8 
pokazano na rys. 2. Przykładowa aplikacja sy-
muluje prosty system sterowania rozmieszczony 
na dwóch piętrach budynku. Poza sterownikami 
LOGO! (2) współpracującymi z interfejsami ko-
munikacyjnymi LOGO! CM KNX/EIB (3), w skład 
zestawu testowego wchodzi zasilacz magistrali 
instabus (4) oraz dwa urządzenia wyposażone 

w interfejs EIB: terminal HMI (7) oraz prze-
łącznik zintegrowany z odbiornikiem zdalnego 
sterowania (6). Odbiornik ten współpracuje ze 
specjalnym nadajnikiem podczerwieni (5), prze-
znaczonym do pracy w systemach instabus.

Oprogramowanie sterowników LOGO! poka-
zuje w jaki sposób można zdalnie modyfikować 
stany ich wyjść, a także zdalnie monitorować 
stany wejść. W odróżnieniu od wielu wcześniej 
prezentowanych aplikacji, przygotowana dla 
zestawu MAS8 nie spełnia żadnej funkcji użyt-
kowej – jest tylko demonstracją możliwości zin-
tegrowanych systemów sterowania.

Podsumowanie
Koncepcja „zestawów, których nie ma” jest 

bliska praktykom: dzięki udostępnionej doku-
mentacji, programom oraz oprogramowaniu 
narzędziowemu (w wersjach ewaluacyjnych, 
ograniczonych czasowo) można wiele prezen-
towanych koncepcji zweryfikować bez koniecz-
ności zakupu urządzeń i – jeśli rozwiązanie się 
sprawdzi – wdrażać je w życie. 

Urządzenia z serii GAMMA w ofercie firmy Sie-
mens
Siemens produkuje szeroką gamę elementów syste-
mu sieciowego instabus, które są przeznaczone do 
stosowania w „inteligentnych” budynkach. Dokład-
ne informacje na ich temat są dostępne na stronie 
internetowej producenta, pod adresem: http://www.
automation.siemens.com/et/gamma/html_76/pro-
ducts/instabus/index.html
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Urządzenia tworzące zestaw MAS8

Sterownik logiczny z rodziny LOGO!

Zasilacz z rodziny LOGO! Power

Moduł komunikacyjny LOGO! CM EIB/
KNX

Urządzenia z rodziny GAMMA Instabus, 
np.:
Czujnik dymu z magistralą KNX/EIB

Regulator temperatury UP250

4-pozycyjny przełącznik UP212

Panel HMI UP588

2-kanałowy timer-regulator REG371

Internetowy konfigurator
Pod adresem http://www.automation.siemens.com/microset/html_76/products/set8/tool.htm jest 
dostępny internetowy konfigurator zestawów MAS, wyposażony w możliwość zdalnego zamawia-
nia elementów zestawów MAS. 

Dokumentacja to podstawa
Obszerna dokumentacja zestawu MAS8 przygotowana przez inżynierów firmy Siemens komplek-
sowo opisuje zadanie realizowane przez zestaw. Pokazano w niej krok-po-kroku wszystkie etapy 
uruchamiania zestawu, począwszy od programowania sterowników aż po modyfikację parametrów 
mających wpływ na działanie zestawu. Całość jest bogato ilustrowana!

Planning Tool, czyli jak skompletować zestaw
Dla każdego zestawu producent przygotował ulotki, na końcu których jest strona Planning Tool, na 
której wymieniono niezbędne urządzenia oraz podano ich numery katalogowe.
Dzięki temu samodzielne skompletowanie zestawów nie jest narażone na błędy.

Programy demonstracyjne przygotowane 
przez inżynierów firmy Siemens są przygotowa-
ne w przemyślany sposób, można je więc wy-
korzystać – po drobnych modernizacjach - we 
własnych aplikacjach. Takie rozwiązanie w wielu 
przypadkach radykalnie skróci proces wdrażania 

kompletnych systemów regulacji, sterowania 
i obróbki wyników pomiarów.

Jest więc na czym i z czego się uczyć, wystarczy 
tylko chcieć. Świat nowoczesnych aplikacji w au-
tomatyce jest dostępny praktycznie dla każdego.

Andrzej Gawryluk, EP


